Opleidingsplaats GZ-psycholoog in opleiding tot Psychotherapeut
Algemene informatie
ARQ Centrum’45 is hèt landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling
van mensen met psychotraumaklachten die zijn ontstaan door vervolging, oorlog of
(beroepsgerelateerd) geweld. Kennis en expertise rond psychotraumatologie wordt
ontwikkeld door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en verspreid via onderwijs.
ARQ Centrum’45 heeft in 2009 voor beide locaties, Oegstgeest en Diemen, het keurmerk
TOPGGz ontvangen, vanwege de hoogspecialistische behandelfunctie en de structurele
verankering van onderzoek en kennisoverdracht binnen de organisatie.
ARQ Centrum’45 is partner in ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, de internationaal
toonaangevende groep van experts op het gebied van schokkende gebeurtenissen en
psychotraumatologie voor individu, organisatie en samenleving.
Functie-informatie
De opleiding tot psychotherapeut is bedoeld voor gezondheidszorgpsychologen die zich
verder willen bekwamen als psychotherapeut. Het gaat om een opleiding van GZ-psycholoog
in opleiding tot Psychotherapeut van 3 jaar bij Rinogroep Utrecht.
De GioP werkt op de polikliniek en dagkliniek van de locatie Oegstgeest met patiënten met
complexe trauma’s, angststoornissen, aanpassingsproblematiek, depressieve stoornissen,
dissociatieve stoornissen, psychotische stoornissen, systeemproblematiek en
persoonlijkheidsproblematiek.
De psychotherapeutische behandelingen van de GioP zijn: individuele CGT (inclusief
schematherapie), Psychoanalytisch therapie, Systeemtherapie, Groepstherapie en Inzicht
gevende therapie.
Taken
• Actieve participatie in het behandelteam m.b.t. intake, diagnostiek en behandeling;
• het doen van intakegesprekken en diagnostisch onderzoek, het stellen van indicaties
en het uitvoeren van behandelingen;
• het verzorgen van systematische verslaglegging en terugrapportage naar verwijzers
of belanghebbenden;
• participeren in één van de projecten van lopend wetenschappelijk onderzoek.
Functie-eisen/profiel
• De opleiding als GZ-psycholoog met goed gevolg hebben afgelegd;
• kan de eigen motivatie overbrengen in het behandelen van
geweldsgetraumatiseerden uit andere culturen;
• kan als professional en als persoon het overgedragen leed verdragen en hanteren;
• is in staat te reflecteren op het eigen functioneren in relatie tot
geweldsgetraumatiseerden uit andere culturen o.a. in supervisie en intervisie;
• is in staat om in een multidisciplinair team constructief te functioneren;
• heeft goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.

Procedure
Solliciteren kan door het sturen van een sollicitatiebrief, een curriculum vitae en twee
referentiebrieven aan:
ARQ Centrum'45
t.a.v. mevrouw P.T.M. Ruijter-Roos, Manager P&O
Rijnzichtweg 35
2342 AX Oegstgeest
of via de website: https://werkenbij.arq.org/home
Contact
Indien u meer informatie wilt hebben over de opleidingsplaats tot Psychotherapeut kunt u
contact opnemen met mevrouw S. de la Rie, praktijkopleider gedragswetenschappen,
e-mail: S.de.la.Rie@centrum45.nl
telefoon: 020- 6274974.

